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Overzicht van de projecten 
Naam Opper-

vlakte  
(m2)

Ligging Gebruik Bouwperiod Aandeel 
Immobel

Granary Island 75.633 Gdansk Gemengd Fase 1:  
Q1 2017 / Q4 2019 
Fase 2:  
Q4 2020 / Q4 2023

90%

Central Point 19.100 Warschau Kantoren Q2 2018 / Q2 2021 50%

In vergelijking met andere landen waar we actief 
zijn, was de impact van COVID-19 op bouwwer-
ken en verkoopactiviteiten in Polen vrij beperkt. 

We rondden de eerste van twee fasen af van 
ons Granary Island-project in Gdansk. Dit pro-
ject is een typisch voorbeeld van de expertise 
van Immobel op het gebied van stadsvernieu-
wing. Het gemengde project met meer dan 700 
wooneenheden, een food court, winkelruimte en 
twee hotels kreeg erkenning met de prestigieuze 
MIPIM-award, in de categorie Best Urban Project. 
De jury selecteerde het project omwille van zijn 
bijdrage aan betere levensomstandigheden, so-
ciale inclusie, economische groei en het creëren 
van de stad van morgen waar de mens centraal 
staat. 

Voor fase 2 van Granary Island, waarvoor de 
bouwwerken in 2020 van start gingen, verkocht 
Immobel Polen zo’n 160 appartementen.  

In Warschau zit de bouw van de 21 verdiepingen 
tellende kantoortoren Central Point op schema. In 
2020 ondertekenden we de eerste huurcontrac-
ten. De eerste huurders zullen er rond het najaar 
van 2021 hun intrek nemen. 

Zie gedetailleerde projectfiches op   
http://immobelgroup.com/nl/vastgoedprojecten

CENTRAL POINT
POLEN
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Marktanalyse1

Residentiële markt  
-  In het derde kwartaal van 2020 lagen de residentiële prijzen in Polen 14% hoger dan in 

dezelfde periode het jaar voordien.  
-  De gemiddelde verkoopprijs van appartementen bedroeg 4.987 PLN/m² in het derde 

kwartaal van 2020. 
-  Ruim 84% van de Poolse bewoners is eigenaar van zijn woning, wat ruim boven het 

Europese gemiddelde ligt.  

Kantoormarkt  
-  De kantoormarkt van Warschau is met 5,8 miljoen m² veruit de grootste in Polen, goed 

voor de helft van de moderne kantoorruimte in het land. 
-  De leegstand is de laatste kwartalen gestegen, grotendeels door nieuwe opleveringen 

die voorverhuurd werden op gemiddeld 66% bezetting. 
-  Het Poolse investeringsvolume in commercieel vastgoed bedroeg ongeveer 

EUR 5,08 miljard in 2020, waarvan EUR 2,8 miljard op de kantoormarkt. 

1. Bron: CBRE, 31 december 2020.  

14.000 m2
KANTOREN

552
WOONEENHEDEN2

80.000 m2
TOTAAL VAN DE POOLSE PORTFOLIO

GRANARY ISLAND
POLEN

2.  Totaal aantal wooneenheden, geen rekening 
houdend met het aandeel Immobel in de respec-
tievelijke projecten.




